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1 للحصول على شرح كامل لحساب األرقام الرئيسية لعام 2020، انظر الصفحة 20 من اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي 2020.

2 يشمل التمويل اإلنساين العالمي دعم المنظمات واألنشطة يف الخطط التي تنسقها األمم المتحدة، فضالً عن التمويل المبلغ عنه لحركة الصليب األحمر / الهالل األحمر، والمساعدة العينية، والتمويل الثنايئ، 

وغيرها.
3 انظر خطة االستجابة اإلنسانية العالمية المحّدثة لشهر مايو/أيار لمزيد من المعلومات الكاملة حول البلدان والخطط ومتطلبات التمويل..

4 انظر الهامش 2 أعاله. يف سياق كوفيد-19، قد يكون هناك بعض التمويل تم اإلبالغ عنه على أنه خارج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ألن التفاصيل الضرورية المتعلقة بكيفية إسنادها لها 

يتم تقديمها من قبل المتبرع أو وكاالت االستالم. ومن المتوقع أن يتم احتساب بعض هذا التمويل مقابل متطلبات GHRP مع تلقي مزيد من المعلومات.

وصلت متطلبات اللـمحـة العـامة عن الــعمـل اإلنساين العالمي لعام 2020 
إىل 39.76 مليار دوالر لمساعدة 63 دولة بحلول نهاية شهر يوليو/تموز. 

ويعّد ذلك زيادة كبيرة بالنسبة للـ28 مليار دوالر التي تم اإلعالن عنها يف 04 
ديسمبر، 2019. ترجع الزيادة إىل تحديثات وتغييرات مختلفة خالل األشهر 

الستة األوىل من العام، وخطة االستجابة اإلنسانية العالمية لـكوفيد-19 التي 
نُشرت يف 25 مارس/آذار وتم تحديثها يف 7 مايو/أيار ومرة أخرى يف 17 

يوليو/تموز

يرجع التغيير يف المتطلبات منذ الشهر الماضي إىل إضافة متطلبات 
كوفيد-19 بموجب خطة الستجابة اإلنسانية العالمية لجيبويت واإلكوادور 
والقرن األفريقي واليمن وكينيا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وأوغندا وزامبيا 

والمتطلبات العامة الجديدة لمنع المجاعة واستجابة المنظمات غير 
الحكومية. تضمن تحديث خطة االستجابة اإلنسانية العالمية أيًضا الزيادات 

المتعلقة بكوفيد-19 لمتطلبات بوركينا فاسو وبوروندي وهايتي والعراق 
ومايل وميانمار والنيجر وجنوب السودان والسودان وفنزويال واليمن، وخطط 

كوفيد-19 لبنغالديش وكولومبيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسيراليون. انخفضت المتطلبات يف 

الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك الخطة اإلقليمية 
يا.3 لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات يف سور

اعتباًرا من نهاية يوليو/تموز، بلغ تمويل الخطط المدرجة يف اللمحة العامة 
عن العمل اإلنساين العالمي 9.96 مليار دوالر، أو 25 يف المائة من إجمايل 

كثر بـ 2.33 مليار دوالر عن نهاية يونيو/ المتطلبات. وُيعّد هذا الرقم أ
حزيران، ويرجع ذلك أساًسا إىل تمويل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 

لكوفيد-19. ارتفع إجمايل تمويل اللمحة العامة عن العمل اإلنساين، بما 
يف ذلك خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بنحو 2.2 مليار دوالر هذا العام 
مقارنة بنفس الوقت من عام 2019 - 9.96 مليار دوالر مقابل 7.76 مليار 

دوالر. يف الوقت نفسه، نمت المتطلبات بشكل كبير، باإلضافة إىل المتطلبات 
كبر من نفس الفترة من العام الماضي. النسبة  الحالية 13.62 مليار دوالر أ

المئوية لالحتياجات المغطاة )25 يف المائة( أقل اآلن مما كانت عليه يف 
يوليو/تموز 2019 )30يف المائة( حتى تم تحديث خطة االستجابة اإلنسانية 

العالمية يف يوليو/تموز، كانت تغطية اللمحة العامة عن العمل اإلنساين 
العالمي يف 2020 متساوية مع التغطية يف نفس الوقت من العام الماضي.

تم اإلبالغ عن 5.61 مليار دوالر إضافية لألنشطة خارج اللمحة العامة عن 
العمل اإلنساين العالمي أو يف انتظار التخصيص، وبذلك يصل إجمايل 

التمويل اإلنساين المبلغ عنه إىل 15.56 مليار دوالر، وهو ما يزيد بمقدار 
2.69 مليار دوالر عن 12.87 مليار دوالر التي تم اإلبالغ عنها قبل شهر .4 

إجمايل التمويل اإلنساين المبلغ عنه يف عام 2020 هو حالًيا أعلى مما كانت 
عليه يف نهاية يوليو/تموز 2019 - 15.56 مليار دوالر مقارنة بـ12.23 مليار 

دوالر. يف حين أنه من السابق ألوانه معرفة كيفية مقارنة إجمايل تمويل 
2020 بعام 2019، فإن الصرف السريع للتمويل والمخصصات اإلضافية 

المخصصة لـكوفيد-19 هي نقاط إيجابية.

اعتباًرا من نهاية يوليو/تموز، كانت الخطط يف اللمحة العامة عن العمل 
اإلنساين العالمي، بما يف ذلك خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، تهدف 
إىل تقديم المساعدة إىل 249.6 مليون من إجمايل 405.7 مليون شخص 
محتاج. ترجع الزيادة الكبيرة إىل إضافة دول تواجه آثاًرا إنسانية لـ كوفيد-19 
وما يرتبط بها من الصدمات الصحية واالجتماعية واالقتصادية، باإلضافة إىل 

الزيادات يف احتياجات كل من كوفيد-19 وغير كوفيد-19يف البلدان التي 
لديها خطط قائمة منسقة بين الوكاالت.

وسينظم حدث إنساين رفيع المستوى، بما يف ذلك عنصر لتعبئة الموارد، 
لمنطقة الساحل األوسط )بوركينا فاسو ومايل والنيجر( يف الخريف. هذا 

الحدث، الذي تستضيفه األمم المتحدة )بقيادة مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ( جنًبا إىل جنب مع الدنمارك وألمانيا 

واالتحاد األورويب )ECHO(، سيعقد يف جزأين. ومن المقرر عقد اجتماع 
افتراضي لكبار المسؤولين يف 8 سبتمبر/أيلول، يليه اجتماع مائدة مستديرة 

كتوبر. وزاري يف 20 أ
قبل المؤتمر، ستصدر األمم المتحدة وثيقة قصيرة تلخص االحتياجات 
واالستجابات يف جميع البلدان الثالثة فيما يتعلق بالحماية والمساعدة 

اإلنسانية، مع تحديد الروابط المشتركة المطلوبة مع جهود التنمية طويلة 
األجل وإجراءات السياسات الداعمة من الحلول الدائمة.

تم اإلبالغ عن أرقام النداءات من قبل الجهات المانحة والمنظمات المستفيدة إىل خدمة التتبع المايل اعتباًرا من 31 يوليو 2020. يتم تحديث جميع البيانات المالية لخطط 
االستجابة بشكل مستمر يف fts.unocha.org.  وتشير عالمات الدوالر يف هذه الوثيقة إىل دوالرات الواليات المتحدة. يتم إصدار تحديثات GHO الشهرية بواسطة وحدة اتجاهات 

التمويل وتعبئة الموارد، أوتشا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
ocha-ftrm@un.org :أو التواصل مع www.humanitarianresponse.info/appeals | www.hum-insight.info 

اللـمــحـــــة  العــامـــة عـــن 
 العمل اإلنساين 
  الـــعـــــــــــــــــــــــالـــــــمــــــــي

نشرة التمويل اإلنساني الشهرية
31 يوليو/تموز 2020

اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي: 31 يوليو/تموز2020 1 
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http://www.humanitarianresponse.info/appeals
http://www.hum-insight.info
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1.13 مليار

424.4 مليون

197.9 مليون

390.9 مليون

553.6 مليون

664.6 مليون

209.7 مليون

2.07 مليار

1.65 مليار

472.0 مليون

662.2 مليون

129.8 مليون

474.3 مليون

275.3 مليون

516.1 مليون

1.08 مليار

390.4 مليون

1.01 مليار

1.90 مليار

1.63 مليار

3.82 مليار

204.7 مليون

762.5 مليون

3.38 مليار

800.8 مليون

14.3 مليون

33.7 مليون

275.4 مليون

638.7 مليون

–

1.34 مليار

6.00 مليار

76.5 مليون

1.41 مليار

1.06 مليار

35.5 مليون

107.0 مليون

RRP

3RP

RMRP

RMRP

RRP

RRP

Other

Other

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

Other

FA

FA

األشخاص 
ن جو لمحتا ا

األشخاص 
ن فو لمستهد ا

279.2 مليون

119.2 مليون

47.3 مليون

95.0 مليون

194.6 مليون

147.7 مليون

26.2 مليون

434.1 مليون

432.4 مليون

64.9 مليون

214.1 مليون

83.3 مليون

147.7 مليون

99.0 مليون

103.6 مليون

316.1 مليون

166.9 مليون

527.8 مليون

606.4 مليون

683.3 مليون

1.31 مليار

51.9 مليون

59.2 مليون

708.8 مليون

145.3 مليون

3.3 مليون

3.4 مليون

23.9 مليون

29.9 مليون

–

64.0 مليون

1.15 مليار

0.3 مليون

275.4 مليون

412.0 مليون

4.3 مليون

25.1 مليون

14.0 مليون

2.9 مليون

1.7 مليون

6.2 مليون

2.6 مليون

6.4 مليون

10.4 مليون

25.6 مليون

20.8 مليون

10.9 مليون

4.1 مليون

1.0 مليون

6.8 مليون

1.0 مليون

3.7 مليون

10.6 مليون

2.4 مليون

5.2 مليون

7.5 مليون

12.2 مليون

11.1 مليون

3.4 مليون

7.0 مليون

17.9 مليون

7.5 مليون

0.2 مليون

0.5 مليون

0.3 مليون

0.7 مليون

–

1.2 مليون

10.0 مليون

0.2 مليون

6.1 مليون

1.8 مليون

0.7 مليون

10.4 مليون

11.1 مليون

 2.2 مليون

0.9 مليون

3.4 مليون

1.8 مليون

3.8 مليون

2.4 مليون

9.2 مليون

16.5 مليون

10.9 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

5.5 مليون

0.9 مليون

3.0 مليون

7.8 مليون

1.5 مليون

3.0 مليون

7.4 مليون

8.8 مليون

9.8 مليون

2.1 مليون

4.5 مليون

16.5 مليون

6.0 مليون

0.2 مليون

0.3 مليون

0.3 مليون

0.7 مليون

–

1.2 مليون

10.0 مليون

0.2 مليون

4.1 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

5.5 مليون

%25

%28

%24
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%43

%52

%32

%42

%34

%25

%8

%21

%18

%23

%10

%9

%5

–

%5

%19

%1 <

%20

%39

%12

 %23

الرجاء إبالغ خدمة التتبع المالي بمساهماتكم لضمان إبراز التمويل المقدم:
fts.unocha.org I hum-insight.info

5 المتطلبات والتمويل هي تقديرات وسيتم تحديثها بعد نشر خطة االستجابة اإلنسانية يف فنزويال.

6 يقدر هذا الرقم المتطلبات على مدار العام يف اليمن، بما يف ذلك أنشطة  كوفيد-19. وسيتم تأكيد الرقم النهايئ ريثما يتم التحقق من التعهدات واألموال التي تم تلقيها بالفعل.

 7 تشمل متطلبات خطة االستجابة اإلقليمية والتمويل فقط البلدان التي ال تتداخل مع خطط االستجابة اإلنسانية التي تم تتبعها عن طريق خدمة التتبع المايل: بالنسبة لبوروندي اإلقليمي ورواندا وتنزانيا وأوغندا 
مدرجة؛ بالنسبة إىل جمهورية الكونغو الديمقراطية اإلقليمية وأنغوال وجمهورية الكونغو ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا مدرجة؛ بالنسبة لجنوب السودان اإلقليمي، تم تضمين كينيا وأوغندا وإثيوبيا. يعتمد تمويل 

خطة االستجابة اإلقليمية على المساهمات التي يبلغ عنها المنظمات المانحة والمستقبلة. التحديثات جارية
8 تم تضمين متطلبات خطة االستجابة السريعة يف نيجيريا يف خطط االستجابة اإلنسانية يف الكاميرون وتشاد والنيجر.

HRPFARRPOther RMRP نداءات أخرىخطة االستجابة اإلقليميةالنداء اإلنساين العاجلخطة االستجابة اإلنسانية خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين 

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي: 31 يوليو/تموز2020 
النداء  نوع 

اإلنساين 
المشترك  اإلنساين  النداء 

الوكاالت بين 
المطلوب التمويل 

)بالدوالر األمريكي()بالدوالر األمريكي(
التمويل تغطية  نسبة  المستلم التمويل 

أفغانستان

بوركينا فاسو

بوروندي

كاميرون

جمهورية افريقيا الوسطي

تشاد

كولومبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

أثيوبيا

هايتي

العراق

ليبيا

مايل

ميانمار

النيجر

نيجيريا

األرض الفلسطينية المحتلة

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

أوكرانيا
فنزويال5

اليمن6

زيمبابوي

جيبويت

ليسوتو
بوروندي )الخطة اإلقليمية(7

جمهورية الكونغو الديمقراطية )الخطة اإلقليمية(7

نيجيريا )الخطة اإلقليمية( 7,8
جنوب السودان الخطة اإلقليمية( 7

سوريا )الخطة اإلقليمية( 7

القرن اإلفريقي واليمن

فنزويال الخطة اإلقليمية(

بنغالديش

كابو ديلغادو

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

http://fts.unocha.org
http://hum-insight.info


تقر األمم المتحدة بالمساهمات السخية من المانحين الذين يقدمون تموياًل غير مخصص أو أساسي للشركاء 
.)CBPF( والصناديق القطرية المشتركة )CERF( في المجال اإلنساني، والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

3

بنين

 كولومبيا

 جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

 إيران
 لبنان 9

 ليبيريا

 موزمبيق

 باكستان

 الفلبين

 سيراليون

 توجو

بنجالديش مشترك بين القطاعات

 جيبويت مشترك بين القطاعات

كوادور مشترك بين القطاعات إ

 األردن مشترك بين القطاعات

 كينيا مشترك بين القطاعات

جمهورية الكونغو مشترك بين القطاعات

 تنزانيا مشترك بين القطاعات 

أوغندا مشترك بين القطاعات

 زامبيا مشترك بين القطاعات

الوقاية من المجاعة عالمي

 مظروف المنظمات غير الحكومية عالمي

 خدمات الدعم عالمية 

اإلجمايل

17.9 مليون

329.4 مليون

39.7 مليون

117.3 مليون

136.5 مليون

57.0 مليون

68.1 مليون

145.8 مليون

121.8 مليون

62.9 مليون

19.8 مليون

205.9 مليون

30.0 مليون

46.4 مليون

–

254.9 مليون

12.0 مليون

158.9 مليون

200.2 مليون

125.6 مليون

500.0 مليون

300.0 مليون

1.03 مليار

39.76 مليار

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

> 0.1 مليون

21.6 مليون

1.7 مليون

48.0 مليون

26.9 مليون

2.5 مليون

9.1 مليون

38.9 مليون

10.6 مليون

4.8 مليون

2.7 مليون

13.5 مليون

2.9 مليون

6.2 مليون

–

15.0 مليون

0.9 مليون

1.7 مليون

5.5 مليون

12.3 مليون

–

0.4 مليون

271.1 مليون

9.96 مليار

3.0 مليون

–

–

40.1 مليون

6.0 مليون

4.4 مليون

7.8 مليون

6.7 مليون

39.0 مليون

–

3.5 مليون

–

1.2 مليون

9.0 مليون

1.4 مليون

13.8 مليون

1.7 مليون

11.1 مليون

13.6 مليون

9.8 مليون

–

–

–

407.1 مليون

1.0 مليون

–

–

25.0 مليون

–

2.5 مليون

2.9 مليون

5.7 مليون

5.4 مليون

1.8 مليون

1.5 مليون

–

0.6 مليون

2.4 مليون

1.0 مليون

9.7 مليون

0.4 مليون

7.5 مليون

11.4 مليون

6.1 مليون

–

–

–

250.3 مليون

%1 <

%7

%4

%41

%20

%4

%13

%27

%9

%8

%14

%7

%10

%13

–

%6

%8

%1

%3

%10

–

%1 <

%26

%25

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

باإلضافة إىل القيم الواردة يف الجدول، تم اإلبالغ عن 408 مليون دوالر 9 يف انتظار االنتهاء من االستشارات داخل البلد، ُيقدر عدد األشخاص المستهدفين يف لبنان ليكون معادالً ألكبر شريحة من السكان 
المستهدفين من قبل االستجابة الصحية. كتمويل لبرنامج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، ومع ذلك، ال تتوفر بعد التفاصيل المتعلقة بالمتلقين أو البلدان المحددة.

9 يف انتظار االنتهاء من االستشارات داخل البلد، ُيقدر عدد األشخاص المستهدفين يف لبنان ليكون معادالً ألكبر شريحة من السكان المستهدفين من قبل االستجابة الصحية.

ت لمتطلبا التمويلا في  فجوة  المستلم  التمويل   

بالمليار دوالر

إطالق خطة 
االستجابة اإلنسانية 

العالمية، مارس/ آذار

 خطة االستجابة 
تحديث مايو/أيار

 خطة االستجابة 
تحديث يوليو/تموز

يوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

اتجاه التمويل الشهري للمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي

28.8

31.7

36.8
39.8

10.0
6.2

2.0 0.1

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

األشخاص 
ن جو لمحتا ا

األشخاص 
ن فو لمستهد ا

النداء  نوع 
اإلنساين 

المشترك  اإلنساين  النداء 
الوكاالت بين 

المطلوب التمويل 
)بالدوالر األمريكي()بالدوالر األمريكي(

التمويل تغطية  نسبة  المستلم التمويل 
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للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي عن زيارة الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ:
cerf.unocha.org

10 المشاريع النهائية التي وافق عليها منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

11 تشمل المساهمات المدفوعة )402.2 مليون دوالر( والتعهدات )68.6 مليون دوالر(.

يف يوليو 2020، تم تخصيص 24.2 مليون دوالر أمريكي 10 من نافذة 
االستجابة السريعة للصندوق المركزي لالستجابة يف حاالت الطوارئ. 
تشمل مخصصات االستجابة السريعة 15 مليون دوالر للعمل االستبايق 

قبل تصاعد انعدام األمن الغذايئ يف الصومال؛ 5.2 مليون دوالر التخاذ 
إجراءات استباقية قبل حدوث فيضان يف بنغالديش؛ 3 ماليين دوالر 

لالستجابة للعواصف االستوائية أماندا وكريستوبال يف السلفادور؛ ومليون 
دوالر لالستجابة للفيضانات يف رواندا. 

استجابة لدعوات المنظمات غير الحكومية لزيادة التمويل المباشر 
لالستجابة لـكوفيد-19، قام منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بأول 

تخصيص استجابة سريعة للصندوق المركزي  لالستجابة يف حاالت 
الطوارئ بمبلغ 25 مليون دوالر لدعم المنظمات غير الحكومية يف ستة 

بلدان. تقريًبا كل مقترحات مشروع المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 
26 تمت الموافقة عليها ودخلت مرحلة التعاقد. يعطي التخصيص األولوية 
إلضفاء الطابع المحلي على الدعم للمستجيبين يف الخطوط األمامية: ثلث 

المنظمات غير الحكومية المستهدفة هي منظمات غير حكومية وطنية.

العمل التوقعي
التطورات يف البيانات والتحليالت التنبؤية تجعل من الممكن توقع متى 

تكون الكارثة على وشك الوقوع واتخاذ اإلجراءات مسبًقا. يوفر هذا 
كثر كفاءة لالحتياجات اإلنسانية.  كثر كرامة وأسرع وأرخص وأ النهج حالً أ
خصص الصندوق المركزي  لالستجابة يف حاالت الطوارئ أول مخصصتين 
له مقابل أطر العمل االستباقية يف يوليو/تموز يف بنغالديش والصومال. يف 

4 يوليو/تموز، كان من المتوقع حدوث فيضانات شديدة يف منتصف يوليو/
تموز على طول نهر جامونا يف بنغالديش، مع احتمال تأثر ثلث إجمايل سكان 

المنطقة. كان هذا التحذير بمثابة حافز للصندوق المركزي لالستجابة يف 
حاالت الطوارئ لإلفراج الفوري عن 5.2 مليون دوالر لمساعدة المجتمعات 

على التأهب وحماية نفسها على وجه السرعة.

 

تم تخصيص األموال للتحويالت النقدية ودعم الثروة الحيوانية ومستلزمات 

تم تخصيص األموال للتحويالت النقدية ودعم الثروة الحيوانية ومستلزمات 
الصحة والكرامة. ويعد صرف التمويل هذه المرة هو األول من نوعه واألسرع 

يف تاريخ الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ - يف غضون أربع 
ساعات من تفعيل التمويل، ُمنحت وكاالت إيصال المساعدات اإلذن بإنفاق 

األموال. يف الصومال، تم تخصيص 15 مليون دوالر للتحويالت النقدية، 
وعمليات مكافحة الجراد الصحراوي، وتلقيح الماشية، واستعداد الخدمات 
الصحية وغيرها من اإلجراءات االستباقية قبيل تفاقم انعدام األمن الغذايئ 

, ولقد نشرت صحيفتيّ اإليكونومست والتلغراف  وكذلك أوتشا مقاالت 
حول التخصيصات.

)CERF( الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
المساهمات المستلمة في 2020  11المخصصات في يوليو/تموز  10 المخصصات في 2020

24.2470.8 603.3

بنغالدش

السلفادور

رواندا

الصومال

 10.2 مليون دوالر

 3.0 مليون دوالر

 1.0 مليون دوالر

 22.1 مليون دوالر

العمل التوقعي للفيضان

العواصف االستوائية أماندا وكريستوبال

فيضان

العمل التوقعي النعدام األمن الغذايئ

 5.2 مليون دوالر

 3.0 مليون دوالر

 1.0 مليون دوالر

 15.0 مليون دوالر

 5.2 مليون دوالر

 3.0 مليون دوالر

 1.0 مليون دوالر

 15.0 مليون دوالر

–

–

–

– HRP

Other

شغاتا أوبازيال، بنغالدش
فتاة تقرأ معلومات مهمة منقذة للحياة 

حول كيفية اإلبالغ عن حوادث العنف القائم 
على النوع االجتماعي، والتي تم تضمينها 
يف مجموعات إدارة صحة الطمث الخاصة 
بصندوق األمم المتحدة للسكان. تصوير: 

صندوق األمم المتحدة للسكان / بنغالدش

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

مليون 
دوالر

مليون
دوالر

مليون
دوالر

النداء الدولة: نوع 
اإلنساين

مخصصات  إجمايل 
2020

يوليو/ مخصصات 
ز تمو

المخصصات من  الغرض  من بينها:
السريعة( االستجابة  )نافذة 

الطوارئ  حاالت 
التمويل ناقصة 

https://cerf.un.org/
https://cerf.un.org/stories-events/stories
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/disaster-no-longer-waiting-happen-worlds-vulnerable-now-get/
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/06/25/can-early-intervention-prevent-humanitarian-disasters
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)CBPF( الصناديق القطرية المشتركة

395641 11935%
36%

23%
6%

 31.0 مليون دوالر

 8.9 مليون دوالر

-

-

-

 0.9 مليون دوالر

 1.0 مليون دوالر

 2.5 مليون دوالر

-

 13.3 مليون دوالر

 1.9 مليون دوالر

 19.9 مليون دوالر

-

 3.4 مليون دوالر

 6.2 مليون دوالر

 70.0 مليون دوالر

 1.8 مليون دوالر

 3.5 مليون دوالر

 0.3 مليون دوالر

 1.9 مليون دوالر

 2.3 مليون دوالر

 14.1 مليون دوالر

 7.5 مليون دوالر

 3.7 مليون دوالر

-

-

 1.2 مليون دوالر

-

-

 1.7 مليون دوالر

 8.7 مليون دوالر

 6.9 مليون دوالر

 2.9 مليون دوالر

 67.3 مليون دوالر

-

-

 5.0 مليون دوالر

 7.1 مليون دوالر

 8.0 مليون دوالر

 3.7 مليون دوالر

 2.6 مليون دوالر

 1.2 مليون دوالر

 6.9 مليون دوالر

 2.0 مليون دوالر

 25.7 مليون دوالر

–

–

 5.9 مليون دوالر

–

 39.3 مليون دوالر

 2.7 مليون دوالر

–

 1.2 مليون دوالر

–

 52.8 مليون دوالر

 22.1 مليون دوالر

 34.1 مليون دوالر

 30.6 مليون دوالر

 19.7 مليون دوالر

 8.0 مليون دوالر

 12.2 مليون دوالر

 11.2 مليون دوالر

 26.6 مليون دوالر

 23.5 مليون دوالر

 4.9 مليون دوالر

 28.9 مليون دوالر

 52.8 مليون دوالر

 60.6 مليون دوالر

 48.1 مليون دوالر

 126.6 مليون دوالر

 6.7 مليون دوالر

 71.5 مليون دوالر

3RP

3RP

3RP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

11 إجمايل حجم المشروعات الموافق عليها من 1 يوليو/تموز إىل 31 يوليو/تموز. / 12 إجمايل حجم المشاريع المعتمدة عام 2020. / 13 إجمايل حجم المشاريع المعتمدة عام 2020.

pfbi.unocha.org :14 يشمل كالً من المساهمات والتعهدات. للحصول على تفاصيل كاملة، انظر

15 تدعم المخصصات القياسية األولويات المستهدفة ضمن خطة االستجابة اإلنسانية. تهدف مخصصات االحتياطي إىل التخصيص السريع والمرن لألموال استجابًة للظروف غير المتوقعة أو حاالت الطوارئ أو 

االحتياجات ذات الصلة بالسياق.

أطلق المنسقون اإلنسانيون سبع صناديق قطرية مشتركة يف يوليو/
تموز:

• جمهورية الكونغو الديمقراطية: 2 مليون دوالر مخصص احتياطي لتلبية 
كا؛ االحتياجات اإلنسانية يف منطقة مباندا

• األردن: 400,000 دوالر مخصص احتياطي لتوفير خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية يف مخيم األزرق لالجئين؛

• ميانمار: 7 ماليين دوالر مخصصات قياسية لالستجابة لألزمة اإلنسانية 
الممتدة بما يتماشى مع خطة االستجابة اإلنسانية؛

يا: 40 مليون دوالر مخصصات قياسية لتلبية االحتياجات اإلنسانية يف  • سور
المناطق المحرومة واألولوية بما يتماشى مع خطة االستجابة اإلنسانية؛

• إثيوبيا: 1.5 مليون دوالر مخصص احتياطي لالستجابة لالحتياجات 
اإلنسانية للنازحين والعائدين، بما يف ذلك منع انتشار كوفيد-19؛

• جمهورية أفريقيا الوسطي: 9 ماليين دوالر مخصص احتياطي لالستجابة 
متعددة القطاعات لالحتياجات اإلنسانية للنازحين ودعم الوصول والتنسيق 

وواجب الرعاية للعاملين يف المجال اإلنساين؛

• السودان: 500,000 دوالر مخصص للطوارئ لالستجابة للفيضانات.

 

خصص الصندوق اإلنساين عبر الحدود لسوريا رقًما قياسًيا 67.3 مليون 
دوالر للشركاء يف المجال اإلنساين يف يوليو/تموز، وبالتايل االنتهاء من 
عملية التخصيص واسع النطاق البالغ 75 مليون دوالر وتم صرف هذا 
المبلغ يف يونيو لضمان تقديم الخدمات المنقذة للحياة وتوفير ظروف 

معيشية كريمة للفئات األكثر ضعفاً يف شمال غرب سوريا. حتى اليوم يف 
عام 2020، خصص صندوق سوريا عبر الحدود 161 مليون دوالر للشركاء 

اإلنسانيين، استفادت من غالبية التمويل المنظمات غير الحكومية الوطنية 
والمحلية )106 مليون دوالر أو 66 يف المائة من جميع المخصصات هذا 

العام(.
يف يوليو/تموز 2020، خصصت الصناديق القطرية المشتركة 118.5 

كثر  مليون دوالر للشركاء يف المجال اإلنساين، وكانت النساء والفتيات أ
من نصف إجمايل المتلقين )10.5 مليون، أو 57 يف المائة(. تم توجيه 

غالبية تمويل الصناديق الفطرية المشتركة إىل المنظمات غير الحكومية 
الوطنية والمحلية 42.7 مليون دوالر )36 يف المائة( وإىل المنظمات غير 
الحكومية الدولية 41.2 مليون دوالر )34 يف المائة( يف عام 2020، حتى 

اآلن، تم توجيه 163 مليون دوالر إىل المنظمات غير الحكومية الوطنية، بما 
يف ذلك 35 مليون دوالر من خالل ترتيبات المنح الفرعية. ويمثل هذا 42 يف 

المائة من جميع مخصصات الصندوق القطري المشترك.

المنظمات غير الحكومية الدولية  
المنظمات غير الحكومية الوطنية  

وكاالت األمم المتحدة  
أخرى

المخصصات في يوليو/
تموز  11

المساهمات المستلمة المخصصات في 2020  12
في 2020

المخصصات حسب نوع المنظمة

مليون 
دوالر

مليون
دوالر

مليون
دوالر

يق  د لصنا ا
كة لمشتر ا

يف  المخصصات 
11 يوليو/تموز  

التخصيصات  اجمايل 
12   2020 لعام 

قيد  التخصيصات  اجمايل 
13 الموافقة 

لعام  المساهمات  اجمايل 
14     2020

أفغانستان

جمهورية افريقيا الوسطى

جمهورية الكونغو الديمقراطية

اثيوبيا

العراق

األردن

لبنان

ميانمار

نيجيريا

األرض الفلسطينية المحتلة

باكستان

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

عبر الحدود السورية

أوكرانيا

اليمن

http://pfbi.unocha.org 
http://pfbi.unocha.org 

